
 

 

A CAIXA DE PANDORA 

 

Pandora, a primeira mulher criada por Zeus, corresponde na mitologia grega à Eva dos cristãos e, tal como 

esta última, foi criada com um único defeito: a curiosidade. 

A “caixa”, designação literária, era na verdade uma grande ânfora fechada que continha todos os males do 

mundo. 

Não resistindo à curiosidade, Pandora, abriu a ânfora (note-se a analogia com o “fruto proibido” da Bíblia) 

deixando escapar todos os infortúnios, menos a esperança, que deve ser vista também como um mal da 

Humanidade, pois traz consigo uma ideia superficial e utópica acerca do futuro. 

De vez em quando, ao longo da História, algumas pessoas ou países, dotados de poder bastante, abrem a 

Caixa de Pandora. 

No século passado, a Alemanha abriu-a por duas vezes; da segunda, em companhia da Itália e do Japão. 

Por sua vez, o presidente Harry Truman, dos EUA, abriu-a uma terceira vez, na mesma centúria, ao ordenar o 

lançamento de duas bombas atómicas sobre populações civis, não para vingar o acto de guerra que consistiu 

no afundamento da 7.ª Esquadra em Pearl Harbour (como se pretendeu fazer crer ao povo americano) mas, 

sobretudo, para experimentar os efeitos da radioactividade sobre seres humanos. 

Desde então, a Caixa de Pandora tem sido aberta várias outras vezes, a maioria das quais precisamente pelo 

país que, sem ter legitimidade para tal, se arroga o direito de “policiar” o mundo: os Estados Unidos da 

América do Norte. Têm sido os casos, principalmente, das Guerras da Coreia e do Vietname e da invasão do 

Iraque, decidida por George W. Bush que, até hoje, transformou todo o Médio Oriente num barril de pólvora. 

A eleição de Donald Trump e todo o seu mandato como presidente dos EUA correspondeu, sem sombra de 

dúvida, a uma nova abertura da famosa “caixa” mitológica, como bem o demonstram os acontecimentos 

graves do passado dia 7, no Senado americano, por ele incitados de forma directa e inequívoca. 

O mundo está já a sentir ou a sofrer as consequências daquela eleição, agravadas pela Pandemia que ameaça 

e constrange as nossas vidas. 

Mas uma dessas consequências já podemos ter como certa: depois de muitas décadas inclinado para a 

esquerda, o mundo vai adornar fortemente para a direita, no plano político. 

Por culpa de quem?  

E não era com esta perspectiva que eu desejava começar o ano de 2021. 

 

12-01-2021 

Manuel Poirier Braz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


